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A sok éves szakmai tapasztalatainknak köszönhetően számtalan referenciát 
tudhatunk a hátunk mögött, melynek keretein belül családi házak, lakások, kertek, 
wellness szállodák, fitness helyiségek tervezését, illetve kivitelezését tudhatjuk 
magunkénak.

Egyedi kabinjaink mindig a megrendelő elképzeléseihez és ízléséhez igazodnak, 
figyelembe véve a különböző stílusokat, legyen az – hagyományos, modern, 
mediterrán vagy minimál.

Szaunáink kialakításánál a látvány mellett fontos hangsúlyt fektetünk a funkcióra is, 
ennek köszönhetően az Infraworld Kft szaunái egészségvédő szerepük mellett 
különleges élményt és ellazulást biztosítanak.

Gyártási technológiánk lehetővé teszi, hogy az ügyfelek bármely egyedi 
elképzelését meg tudjuk valósítani. Figyelembe vesszük a helyszín adottságait és 
tanácsadásunkkal segítjük Önt a legjobb megoldás megtalálásában.





4 az 1-ben egyedi építésű
kombinált szauna





A himalájai kristálysó egyedülálló tulajdonságai
• 84 féle ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz
• Teljesen tiszta, szennyeződésmentes
• Keletkezésének körülményei és összetétele miatt

egyedülálló színválasztékú és szépségű

Himalájai sóterápia hatásai
• Használatával nem csak a légúti

megbetegedéseken tudunk segíteni, hanem
pl. allergiás megbetegedéseken, szénanátha,
immunrendszer gyengeségén

• Javítja az alvás minőségét
• Asztmásoknál csökkenti a krízisek száma
• Fokozza a teherbírást

Kinek javasolt?
• Egészségeseknek, tüdőtisztító hatása révén
• Dohányosoknak
• Légúti gyulladásos betegség esetén
• Kruppban, szénanáthában, légcsőhurutben,

arcüreggyulladásban, orrmellékgüreggyulladásban, 
fülgyulladásban, hangszálgyulladás szenvedő 
betegeknek

• Allergiásoknak, asztmásoknak, sportolóknak
• Ekcéma, psoriasis esetén

Hol lehet felállítani?
• Magánszemélyek otthonában
• Szanatóriumokban
• Bölcsődékben
• Óvodákban
• Iskolákban
• Wellness szállodákban, központokban 
• Fittness termekben
• Szépségszalonokban

Előnyei:
• Értékálló: ha egy helységbe beépítünk

himalájai sót, onnan nem tudjuk
kivenni, elszállítani egy esetleges 
költözéskor. A Himalájai sókabin 
mobilizálható, 2-3 óra alatt 
szétszedhető és elszállítható.

• Örökös darab
• Egészséges
• Egyedi méretben is elkészíthető
• Több funkciós
• Egyedi design-nal redelkezik

Világújdonság!
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Cube Luxury Bio szauna





De Lux Prémium Garden
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A kültéri szaunáinkat olyan ügyfeleknek ajánljuk, akik a finn szauna kultúrát szeretnék
élvezni kertjükben. Igényes wellness szállodák szolgáltatásainak bővítésére is kiváló 
lehetőség. Minden kialakítható egy kültéri szaunában, ami egy beltériben is, csupán a 
külső hőmérséklettel, illetve természeti elemekkel kell számolni. Megrendelőink igényei
alapján szinte bárhová építünk szaunát, természetesen figyelembe véve az adott hely
műszaki és technikai adottságait.

Kizárólag I. osztályú finn és kanadai faanyagokat használunk, mert a szabadban
használt faanyag szélsőséges időjárási viszonyoknak van kitéve. Az állandó
hőmérsékletingadozás, a szél, a pára, a harmat, az eső, a hó és a nap nagy energiájú 
sugarai pusztítják a fát és csökkentik a bevonat tartósságát. A kültéri kezelés feladata, 
hogy megőrizze a fa szépségét, és védje az időjárás viszontagságaitól, a nap égető 
sugaraitól és a nedvességtől. A jó kezelés nem csak vízálló, hanem páraáteresztő is
ezért az Infra-World Kft. 2 réteg biopin hajó olajjal kezeli a külső lambériát.

Egy saját fejlesztésű, intelligens, távirányítós vezérléssel rendelkezik, amely segít a
felhasználó személynek saját otthona melegéből bekapcsolni, irányítani a kültéri
szaunát. A hatótávolsága 70m. A szauna vezérlő finn, infra vagy kombinált (finn és infra)
szaunát képes vezérelni kiépítéstől függően. Négy nyelven kommunikál, időt és 
dátumot jelenít meg. A szaunázás végeztével hang- és fényjelzést bocsát ki. A hő 
biztosíték gyárilag beállított 115 C felett megszakítja működését.





Kültéri szaunaház





Kültéri wellness szaunaház





Kültéri finn szaunaház





Már évszázadok óta köztudott dolog, hogy a sóbányák, sóbarlangok klímája
gyógyító hatással van a különféle légúti és légzoszervi betegségekre, a bor és ízületi
problémákra. A sóterápia egy méregteleníto gyógymód. A só közismerten nagyfokú 
oldó hatása következtében a belélegzett sókristályok a légzőjáratok öntisztulását 
segítik elő.

Himalája só felhasználásával épült sószobák, sókabinok természetes gyógymódot
kínálnak illetve óvják egészségünket. A himalájai sókabinokban különleges, 
bakteriológiailag rendkívül tiszta mikroklíma uralkodik. Az ásványi anyagokkal és
jótékony mikroorganizmusokkal telített levegője az egészségre előnyös negatív
töltéssel bír. Mindemellett szervezetünk számára fontos kémiai elemeket - jódot,
káliumot, magnéziumot, szelént - és más hasznos anyagokat tartalmaz.
A himalájai sókabinok gyógyhatásának legfontosabb tényezője a légzőszervek
nyálkahártyájára és a hörgők sima izomzatára kifejtett hatás. Ezek a természetes
állapotukban lévő ásványi anyagok adják meg a sóterápia nemességét és 
hatékonyságát.





Himalájai gyerekszoba





Az elektromos berendezések, a szmog, a füst felborítják a levegőben található 
pozitív és negatív töltésű részecskék természetes egyensúlyát.  Közérzetünk nagy 
mértékben függ a belélegzett levegő minőségétol. A levegő túl magas pozitív ion 
tartalma rossz közérzetet, fizikai-, pszichés gyengeséget, álmatlanságot okozhat, 
előidézheti az immunrendszer gyengülését. A himalájai só felhasználásával épült 
sóbarlang természetes gyógymódot kínálnak illetve óvják egészségünket. A 
himalájai sóbarlangban különleges, bakteriológiailag rendkívül tiszta 
mikroklíma uralkodik. 

A himalájai sókabinok, sószobák és térelválasztó elemek bárhol felállíthatóak, ahol
elegendo hely van.

Magáncélból: lakáson belül, szobában, pincében, tetőtérben. Esztétikai céllal
üvegtégla helyettesítésére térelválasztóként és dekorációs elemként fényforrással
megvilágítva.
Egyéb intézményekben:  egészségügyi intézményekben: szanatóriumokban,
járóbeteg-rendeléseken, gyógyszalonokban, gyógyfürdőkben. fitness, wellness 
létesítményekben - különösen ajánlott gyermek közösségekben: bölcsödében, 
óvodában, iskola teremben, ahol akár 20-25 kisgyermek tölti összezárva napjainak 
nagy részét.





PHILIPS Vitae infrapanel
A Philips kifejezetten az infraszaunák számára kifejlesztett PHILIPS Vitae infrahalogén 
lámpái az infravörös tartomány teljes hullámhossztartományát biztosítják. A teljes infravörös 
tartományon belül optimális összetételben sugároz, infravörös A, B, C sugarakat. A 
megfelelő bőrbe hatolási mélység mellett optimális hőérzetet biztosít, a szervezet 
felmelegedése szórtabb, kellemesebb és hatásosabb. A PHILIPS Vitae lámpa által nyújtott 
hő megközelíti a Nap természetes sugárzását, így a teljes hullámhossztartomány 
sugárzásával a bőr, illetve a bőr alatti szövetrétegek egyenletes és mély átmelegítésével 
érünk el hatékony méregtelenítést.

Intelligens digitális LCD-vezérlés
Szekcionális teljesítmény- és hőmérsékletszabályozó, időkapcsoló elektronika. A vezérlő 
segítségével az infravörös sugárzás és a hőfok százalékos arányban állíthatóvá válik. 
Kabinon belül az infravörös sugárzás és a hőfok két szekcióra bontható. A szekciókon belül 
manuálisan és automatikusan történik a szabályzás, elkerülve azt, hogy nagy dózisban érje 
az infravörös hullám a bőr felületét. Egyenletesen fejti ki gyógyhatását, így nem megterhelő 
az emberi szervezet számára. A vezérlő infra-, finn vagy kombinált szaunát képes vezérelni 
kiépítéstől függően. 





A gerinc megbetegedései bizonyos kor után mindenkit érintenek. A gerinc állapota 
meghatározza a gerincvelőből kilépő és a belső szerveinkhez vezető idegek 
állapotát, így kihat a teljes szervezetünk működésére. A gerincbetegségek 
kialakulása gyakorlatilag csak a gyermek és serdülőkori rendszeres sportolással 
előzhető meg. Felnőttkorban már csupán gyógytornával, speciális gerinctornával és 
gerincmasszázzsal lehet a kóros elváltozásokon javítani. Ehhez nyújt segítséget 
Önnek a Spa Pro Jade masszázságy.

Spa Pro Jade masszázságy rendkívül hatékonyan, többrétű hatásával segíti a jó 
közérzet megőrzését, meglévő problémák esetén támogatja a legkülönbözőbb 
terápiákat.

Kezelések eredményei:

Csigolyák beállítása   Kalcium beépülése
Idegszálak szabaddá tétele   Keringés javulása, erek kitágulása
Ízületi és izomfájdalmak enyhítése  Zsibbadások megszünése
Izmok lazítása     Vércukorszint csökkenése
Salaktalanítás, méregtelenítés  Közérzetet javulása
Életenergia növelése   





Az Infraworld Kft. sokéves tapasztalattal rendelkezik a Jade köves masszázságyak 
területén. Az évek során mindig újabb betegségek kerülnek előtérbe, melyeket a 
rohanó életvitelünknek köszönhetünk. A WHO felmérése szerint , ma 
Magyarországon a leggyakoribb betegségek közé sorolhatjuk a gerinc-, keringési-, 
illetve túlsúly problémákat. Ezen betegségek mindegyike komolyan károsíthatja 
belső szerveink működését is. Sajnos vásárlóink többsége már a meglévő 
problémák kezelése miatt keres fel bennünket. Ne felejtsük el, hogy a megelőzésre 
is nagy hangsúlyt kell fektetnünk, életvitelünkre is oda kell figyelnünk az 
egészségünk megőrzése érdekében. A Spa Pro Special Jade masszázságyat 
elsősorban azoknak fejlesztettük ki orvosok, szakértők segítségével, akik 
túlsúlyosak, keringési zavarral illetve lumbális problémákkal küzdenek.

Miért tőlünk:
•  Motorosan emelhető háttámla
•  Német bordásszíj meghajtás, terhelhetőség 250 kg
•  3 év teljeskörű garancia
•  GYEMSZI engedély szám: GYEMSZI/303-10/2011
•  8 programozási lehetőség
•  3 db speciális eredeti nyaki jadegörgő (széles kivitelbene
•  4 db alsótesti eredeti jádegörgő (széles kivitelben)
•  6 db felsőtesti eredeti jadegörgő (széles kivitelben)

•  Leghatékonyabb, legmodernebb a piacon
•  Beépített MP3 lejátszó
•  Kimagasló szervízháttér
•  Mintatermeinkben kipróbálható
•  Bármely Egészségpénztárban elszámolható
•  Raktárkészletről azonnal elvihető!





Elérhetőségeink, bemutatótermeink:

9024 Győr, Pápai út 2.

Telefon/Fax: +36 96 312 230

E-mail: info@infra-world.hu

2045 Törökbálint, MAX City Tópark u. 1/A

Telefon: +36 23 428 914

E-mail: maxcity@infra-world.hu

TÜV Certificate No.: MK 69241050 0001

2040 Budaörs, Kinizsi u. 5.,

Kika Lakberendezési Áruház

Telefon: + 36 70 313 57 05

E-mail: budapest@infra-world.hu


